
Kolory wykończeń w katalogu mogą odbiegać od kolorów  rzeczywistych. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w kolorystyce,  wzornictwie i wymiarach prezentowanych wyrobów. 

Velum
Polski



Recepcja to szczególne stanowisko 
pracy. Stanowi pierwszy kontakt Gości 
z organizacją. Tu zawsze musi panować 
porządek. System lad recepcyjnych 
Velum został tak skonstruowany, aby 
móc schować wszystkie potrzebne 
w pracy dokumenty oraz akcesoria 
biurowe i jednocześnie mieć je zawsze 
pod ręką. Projekt zawiera funkcjonalne 
i ergonomiczne rozwiązania: niewidoczne 
dla Klienta, pomocne dla pracownika. 
Dopełnieniem recepcji mogą być szafy lub 
kontenery z innych systemów meblowych.

Lady recepcyjne Velum to produkt nie tylko elastyczny, 
ale przede wszystkim dzięki prostocie swojej konstrukcji – 
ekonomiczny. Doskonale sprawdzi się nie tylko jako tradycyjna 
recepcja, ale również jako punkt obsługi klienta, w banku 
czy w urzędzie.

Na dobry początek



Uzupełnieniem wszelkich stanowisk 
pracy, w tym recepcyjnych jest szeroka 
oferta krzeseł biurowych. Wiele linii 
krzeseł zarówno z kolekcji marki BN 
Office Solution jak i Nowy Styl posiada 
w ofercie krzesła zarówno pracownicze 
jak i wizytowe (na zdjęciu krzesła Hype 
215, 412).

Modułowość systemu Velum pozwala budować zarówno proste, jak i bardziej 
skomplikowane układy. Dzięki szerokiej linii brył pozwala on tworzyć miejsca pracy 
dla jednej, dwóch, bądź większej liczby osób. Różnorodność elementów to możliwość 
swobodnego projektowania przestrzeni recepcyjnej, a prosta elegancja doskonale 
podkreśli charakter każdego wnętrza.

Możliwość tapicerowania frontów w wielu kolorach pozwala tworzyć inspirujące 
i różnorodne kombinacje. Wiele możliwości daje także szeroka paleta wykończeń płyty 
meblowej.



tkaniny

Przegląd oferty
głębokość 80 cm

szerokość 80, 100, 120, 140, 
160, 180, 200 cm

wysokość 72 cm

front melaminowany 
lub tapicerowany

głębokość 80 cm

szerokość 80, 100, 120, 140, 
160, 180, 200 cm

wysokość 112 cm

front melaminowany 
lub tapicerowany

panel górny
wewnętrzny

melaminowany 
lub tapicerowany

kąt 90°

wymiary
boków 80 × 80 cm

wysokość 112 cm

front HDF szary  
lub tapicerowany

kąt 90°

wymiary
boków 80 × 80 cm

wysokość 72 cm

front HDF szary  
lub tapicerowany

kąt 90°

wymiary
boków 80 × 80 cm

wysokość 112 cm

front HDF szary  
lub tapicerowany

kąt 90°

wymiary
boków 80 × 80 cm

wysokość 72 cm

front HDF szary  
lub tapicerowany

moduł narożny wewnętrzny niski moduł narożny zewnętrzny niski

moduł narożny wewnętrzny wysokimoduł prosty wysoki moduł narożny zewnętrzny wysoki

moduł prosty niski

przykłady konfiguracji modułów velum

Paleta wykończeń
melamina
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Swoboda tworzenia

NE maple NB beech bright CV calvados NN ecco nut Np tiepolo nutMp platinum MS slateBI white CC black

T1 beige

TD light blue

T3 yellow

TF light grey

T4 orange

TJ celadon

TA light red

TB light green

TH red

TE green

TG plum

T8 graphite

T7 blue

TC black

NT tabac cherry NG wenge


